
Curso de Direção de Produção
DE 12/04 A 07/05 DE 2021 * 12 encontros *
CARGA HORÁRIA: 26 horas + 6 horas bônus
QUANDO: segundas, quartas e sextas das 19h às 21h 
PLATAFORMA DE VEICULAÇÃO: Google Meet 
MINISTRANTES: Laura Haddad e Michele Menezes

AULA 1 - Apresentação e Panorama da Produção Cultural Brasileira. Ementa: Apresentação do 
Curso. Metodologia de Trabalho e Avaliação. Análise dos principais indicadores de Cultura 
nacionais. 

AULA 2 -  Viabilidade Econômica para Projetos Culturais. Ementa: Panorama e perspectivas de 
obtenção de financiamento de projetos culturais nas esferas federais, municipais e na 
iniciativa privada, através de mecanismos de incentivos fiscais e fundos de cultura. Lei Aldir 
Blanc.

AULAS 3 E 4 – Etapas de Produção. Ementa: Análise das várias etapas de produção de um 
projeto cultural (pré, produção e pós-produção) com seus respectivos cronogramas de 
execução.

AULA 5 (WEBNARIO) – Tira-dúvidas formato perguntas e respostas vídeos 1 a 4. Duração 2h.

AULA 6  -  Direito Aplicado no Setor Cultural. Ementa: Familiarizar os participantes com a 
legislação vigente. Problematizar questões dos direitos autorais no campo digital. Contratos. 
Adequar o profissional à prática da Legislação Autoral.

AULA 7 – Análise de Projetos Culturais. Ementa: Processo de criação de projetos: das ideias e 
dos aspectos formais. Elementos de comunicação humana. Adequação do discurso. 
Modalidades do discurso. Mérito Artístico. Bancas de seleção: aspectos técnicos e humanos. 
Criatividade em projetos Culturais. A redação do projeto.

AULA 8 - Elaboração de Projetos Culturais I – LEIS DE INCENTIVO À CULTURA. Ementa: 
Apresentação. Argumento e justificativa. Objetivos. 

AULA 9 - Elaboração de Projetos Culturais II – LEIS DE INCENTIVO À CULTURA. Ementa: 
Orçamentos.

Conteúdo 

Programático

Conteúdo
Programático

Resumo



AULA 10 - Elaboração de Projetos Culturais III – LEIS DE INCENTIVO À CULTURA. Ementa: Plano 
de Mídia (Conceitos e contextualizações acerca da comunicação integrada e o marketing. 
Ferramentas de comunicação aplicadas aos projetos culturais. O contexto atual da 
comunicação e sua relação com os públicos. Planejamento de comunicação integrada). 
Distribuição. Democratização de Acesso e Acessibilidade.

AULA 11 (WEBNARIO) - Tira-dúvidas formato perguntas e respostas aulas 6 a 10. Duração 2h.

AULA 12 – Prestação de Contas - Ementa: Preenchimento de formulário de Prestação de 
contas. Documentação exigida. Prazos. Entender o processo de prestação de contas de um 
projeto cultural no preenchimento dos respectivos formulários e documentos anexos 
comprobatórios das despesas realizadas.

AULA 13  (WEBNARIO) - Tira-dúvidas formato perguntas e respostas aulas 12. Duração 2h.

AULA BÔNUS 1 - Projetos na área de Audiovisual. Ementa: Lei do Audiovisual / ANCINE / 
Editais municipais e estaduais de audiovisual. Ministrante Convidado - Duração 2h.

AULA BÔNUS 2 - Possibilidades para além do subsídio público. Ementa: Editais 
internacionais, festivais nacionais e internacionais e outros formatos. Ministrante 
Convidado - Duração 2h.

AULA BÔNUS 3 - Análise de projetos pela de editais públicos. Ministrante Convidado - 
Duração 2h.

AULAS BÔNUS COM DATAS A CONFIRMAR.

Encontros expositivos online, estudos de caso, leitura e reflexão acerca de 
textos e vídeos, análise de editais e legislação vigente.

Bônus!
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Ministrantes

O projeto confere certificado de conclusão digital aos participantes e emissão de registro 
profissional de diretor de produção pelo SATEDPR*.

* Taxa de emissão do registro profissional do SATEDPR não inclusa no valor do curso.
* Para participantes que obtiverem 75% de presença nas aulas.

Observações: 
- Devoluções de valores já efetuados via inscrição poderão ser solicitados em até 72h antes do 
início do curso através do e-mail qgdaproducao@gmail.com

- Ao fazer a sua inscrição você concorda com as políticas adotadas pelo curso.

Laura Haddad é atriz, diretora e produtora cultural. Doutoranda em Artes Cênicas pela USP SP (2020), Mestre 
em Artes Cênicas pela USP SP (2018), Especialista em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona - 
Espanha (2018), Extensão em Arte e Cultura Espanhola pela Universidade de Salamanca - Espanha (2013).  
Graduada em Direito pela PUCPR (1996). Já atuou em mais de 80 produções culturais, trabalhando com grandes 
nomes da cena artística brasileira. De 2013 a 2019, foi docente da PUCPR nas disciplinas de Interpretação e 
Gestão Cultural no Curso Bacharelado em Teatro, Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Produção da Arte 
e Gestão da Cultura da PUCPR. É Professora responsável pelo curso oficial de Diretor de Produção do SATED PR. 
Realiza pesquisa sobre públicos em cultura e modelos de produção e gestão cultural na formação artística e 
política de artistas brasileiros. Proprietária da Duplo Produções Culturais, produtora curitibana com filial em São 
Paulo que faz elaboração, gestão, produção e administração de projetos culturais na área de teatro, dança, 
cinema, literatura e conteúdos culturais em plataformas digitais. 

Michele Menezes é produtora cultural, publicitária (graduada na PUC PR em 2002) e especialista em Gestão 
Estratégica da Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela USP (2005). É sócia da Pró Cult, de Curitiba, 
criada em 2009, onde elabora, capta recursos, administra e produz projetos para diversas companhias de teatro 
e projetos culturais. Entre 2010 e 2013 foi parecerista técnica do Ministério da Cultura para projetos inscritos na 
Lei Rouanet. Em 20 anos de carreira produziu mais de 50 espetáculos teatrais. Produz regularmente a Súbita 
Companhia de Teatro e o Teatro de Breque. Idealizou e realiza a Mostra Novos Repertórios (desde 2007), a Mostra 
SESI Cena Criança (desde 2015) e a Espetacular – Mostra Internacional de Artes para Crianças (desde 2015), que 
integra a FIBRA (Rede de Festivais Internacionais para crianças do Brasil).
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